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“VAI PARA TUA CASA PARA OS TEUS” - Mc 5.19a
Às vezes tudo o que nós queremos
é ir para casa, crendo que esse
ambiente que chamamos de ‘nosso
refúgio’ será um instrumento para
reabilitar nossas forças, renovar
a alegria, restaurar nosso ânimo,
redirecionar
nossos
passos,
readequar
nossos
projetos,
restabelecer a paz em nosso
coração. Mas, o local certo para toda
essa restauração que precisamos,
somente se encontra na ‘casa
do Pai’ (Jo 14.2). E não podemos
confundir a ‘casa do Pai’ com a
igreja dos irmãos, nem com a nossa
residência. Nem sempre uma coisa
é a mesma coisa. Jesus disse que ‘na
casa de meu Pai há muitas moradas’
(Jo 14.2); nos momentos de aflição o
pródigo lembrou que ‘na casa meu
Pai tem pão com fartura’ (Lc 15.17);
e está prometido que na casa do
Pai não haverá lágrima, não existirá
dor ou pranto, nem mesmo a morte
terá efeito algum, pois o Cordeiro
estará presente (Ap 7.17; 21.4). A
comunhão com o Pai na casa do Pai
é exatamente disso que precisamos.
Nós, que conhecemos a mensagem
que fala das delícias da Casa do Pai

e do coração paterno deste Pai; que
temos a mensagem que descreve
o perdão profundo que vem pela
ação deste Pai; precisamos avisar
as pessoas que ainda não têm
conhecimento da existência desse
Pai, e aos que teimam em confundir
essa Casa do Pai com a igreja, ou
que comparam essa Casa com o
seu lar. Todos precisam ser avisados
de que a Casa do Pai, a igreja e
o nosso lar são coisas distintas.
Mas, enquanto não chegarmos na
Casa do Pai, podemos e devemos
tornar o ambiente em que estamos
em algo que se assemelhe à Casa
do Pai, no aspecto da paz, da
harmonia, da alegria, da comunhão.
Enquanto não entramos pelas
portas da Casa do Pai, precisamos
tornar a nossa casa num ambiente
de graça e paz que reflita o que
teremos na Cidade celeste. O texto
de Mc 5 conta a história de um
homem ‘arrancado’ do aconchego
do seu lar por uma ação maligna
que culminou numa possessão de
vários demônios sobre sua vida
(Mc 5.9). Esse homem carregado da
legião é o primeiro que sai a receber

o Senhor Jesus em Gerasa. Após
a libertação, Jesus manda aquele
novo homem para sua casa com
o objetivo claro de “anunciar-lhes
tudo o que o Senhor fez e como
teve compaixão” (Mc 5.19). Muitas
coisas aconteceram enquanto ele
estivera afastado. Quantas coisas
ele tinha para ouvir e outras tantas
para falar sobre o encontro com
Jesus. Ele era um novo homem
que vivia uma nova dimensão e
o Senhor Jesus o mandara para
casa com uma ordem bem clara.

para os teus”. Nos sábados à noite
ou nos domingos à tarde, separe
um tempo para estar em casa,
ler e orar com os teus. Um culto
caseiro na sala, uma devocional
alegre na cozinha, um encontro
despretensioso na copa, uma oração
de comunhão na cama, uma paz
que se estabelece, uma harmonia
que se fortalece... Algo assim que
certamente o Senhor Jesus estará
presente para renovar a aliança
conjugal e confirmar o amor familiar,
dirá: “Paz seja convosco!” (Jo 20.19).

Estamos no ano cujo objetivo é
anunciar tudo o que o Senhor Jesus
nos fez e como teve compaixão de
nós, e escolhemos este mês para te
convidar a fazer isso na “tua casa

Pr. Valdemberg Viana

Motivos de Oração
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de
Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças ” (Fp 4.6)
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Ore em favor desta nação tão querida;
Agradeça a Deus pela paz entre os EUA e a Coreia do Norte;
Peça a provisão do Senhor para os habitantes da Guatemala;
Louve a Deus pelo clima que Ele nos deu nesta região;
Peça a boa intervenção de Deus na vida de nossos enfermos;
Ore em favor dos irmãos que irão se batizar;
Apresente ao Senhor a vida dos nossos casais e ore por eles;
Peça os cuidados do Pai ao Pb. Milton Carlos e Clotilde;
Peça os cuidados do Pai ao Dc. Benedito Serpa e Íris;
Interceda ao pela vida do Mis. Alexandre Araújo (EUA);
Ore a Jesus pelo Quarteto Zoé;
Ore para Deus avivar nossa mente em relação ao IDE;
Confirme sob os cuidados de Deus o ECC;
Ore pela Congregação de Guará.
Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, Marta Costa,
Ester Ribeiro, Lourdes Polon, Leontina Monteiro, Maria Dilma, Elvina de Paiva, Luiz Monteiro,
Dª. Nilza, Anália Garcia, Erinéia e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dc. Billy, José Carlos Silva, Esdras Costa, Ageu Pereira, Maria Dilma
Bueno, Maria Eduarda, Zélia Moura, Pb. Manoel Arantes e Dilma Freitas.

Notícias

fique bem informado!

VIAGEM – O Pr. Daniel Garelha e Sônia
Alcântara estão de malas prontas para
visitar a Ana Júlia e Erick que moram no
Canadá, e por isso informa que as reuniões
de oração no mês de julho estarão sob a
responsabilidade do Filipe Kawashima e
Daniela Alcântara. Aproveite que é um mês
de férias e venha participar deste momento
de oração.
FÉRIAS PARA JESUS – Nos dias 07 a 15/
Jul, teremos uma ótima oportunidade
de evangelizar de forma intensa. Trata-se do
Férias Para Jesus que acontecerá na nossa
Congregação em Pinda. Se você tem idade
maior de 14 anos, por favor, procure a Débora
Coutinho para maiores informações e faça a
sua inscrição.
MINISTÉRIO DE MATURIDADE – Todos
os irmãos estão convidados para o
delicioso almoço mineiro promovido pelo
Ministério de Maturidade, que acontecerá no
dia 23/Jun, às 11h30, no Recanto Peniel. Por
favor, procure a Aline ou o Rodrigo e tome
mais informações sobre o que levar.
REDES SOCIAIS - Um conselho em
Provérbios diz: ‘No muito falar não falta
transgressão, mas o que modera os lábios é
prudente’ (10.19). Com isso desejamos alertálos sobre as Redes Sociais. Tenha cuidado e
evite sua exposição. Prefira os irmãos ao vivo
aos amigos ‘on line’, Não tenha pressa em ter
milhões de amigos, lembre-se do que diz
Salomão: ‘O homem que tem muitos amigos
sai perdendo; mas há amigo mais chegado
do que um irmão’ (18.24). Não se apresse em
expor ou ‘curtir’ um comentário, prefira fazer
uma visita e falar pessoalmente seu ponto de
vista.
NOTA DE FALECIMENTO – Informamos
com pesar o falecimento do Sr. Euclides
Diniz Albres que estava com 103 anos e
era sogro da irmã Anália. Rogamos que o
Senhor cubra toda a família com o necessário
consolo.

MINISTÉRIO DE CASAIS – Agradecemos
toda dedicação da liderança do ministério
em proporcionar aos casais um excelente
encontro no jantar dos namorados.
Estiveram presentes 59 casais que tiveram
boa oportunidade de terem sua aliança
renovada. Agora nos preparemos para o
Retiro de Casais que acontecerá de 26 a 28/
Out. Ainda temos algumas vagas; procure a
liderança e faça sua inscrição.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Dª. Vanda e
Dª. Nilza nos informam que nesta quarta
feira (20/Jun), às 14h30, todas as irmãs
estão carinhosamente convidadas para
se reunirem na casa da Dª. Zélia Moura no
seguinte endereço, Rua Carvalho de Araujo 376, Vila Maria. (12) 3322-6215 / 98897-7319 .
O objetivo é orar e compartilhar as bênçãos
de Deus.
REUNIÃO DE OFICIAIS - Nosso pastor
informa que por conta do batismo que
acontecerá no dia 24/Jun, teremos Reunião
do Conselho de Presbíteros no dia 21/Jun às
19h30, no ECC, e da Mesa, no dia 23/Jun às
14h30, também no ECC. Todos os Presbíteros
e Diáconos ativos estão convidados. A pauta
segue nesta semana.
CULTO DE BATISMO – Ótima chance
de convidar os que ainda não conhecem
Jesus para provar um pouco de nossa fé
e comunhão, por ocasião do batismo de
dezenove irmãos nossos que ao longo
de alguns meses foram preparados para
testemunhar a sua fé em obediência a Deus
e Sua palavra. Será as 9h do dia 24 de junho.
BODAS DE OURO E DE PRATA - Na
próxima sexta-feira (22/Jun), teremos o
culto de gratidão a Deus pelos 50 anos de
vida conjugal do casal Ana Lúcia e Pb Manoel
Coutinho, e pelos 25 anos de casamento de
seus filhos Mirna e Márcio Eduardo. O culto
será realizado em nosso templo com início às
19h30.

Reflexão Diária
“Aleluia! Bem-aventurado o homem
que teme ao Senhor e se compraz
nos seus mandamentos.” (Sl 112.1)
- Segunda feira – Sl 111.1-10 (as
obras); Terça feira – Sl 116.1-19 (ações
de graças); Quarta feira – Sl 20.1-9

(a oração); Quinta feira – Sl 33.1-22
(o louvor); Sexta feira – Sl 42.1-11
(o anelo); Sábado – Sl 56.1-13 (o
conforto); Domingo – Sl 150.1-6 (todo
ser). “Todo ser que respira louve ao
Senhor. Aleluia!” (Sl 150.6).
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Henrique Quilici
Márcia Carmo
Marcos Custódio
Priscila Barnett Laod
Andrea Costa
Joelmir Melo
Eloisa Rachel Beloni
Mariana Julião
Dia 20 - Janaina Faria
Dc. Rúbens Custódio
Ana Cláudia Bruschi
Filipe Samuel Fuchs
Cristiane Serpa
Pb. Milton Carlos
Soraia do Vale

Casamento
21 - Vantoil Jr. e Paola
23 - Dc. João Costeira e Ivana
26 - Rodrigo e Mariana Julião.

Agenda Semanal
Domingo

09h00 - Culto
10h15 - Escola Bíblica
19h15 - Culto

Quarta-feira

HOJE
GRUPO 6
Dc. Benedito Renó Serpa
Dc. Pedro Galvão de Moura
Pb. André Sávio Pinto
Pb Vantoil Gomes de Lima
Berenice Lefuel
Daniela Cipresso Sousa de Melo
Dante Pereira da Silva
Vicente Bueno
Zélia Martins de Moura

PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 1
Dc. Renato Abrahão Feres Laod
Dc. Roberto Rocha Costa
Pb. Marcos Demant
Pb. Eduardo Fernandes Castello
Adméia Macedo Coutinho
Afonso Filho
Gabriel Nunes de Andrade
Silvana Francelina
Sueli Amaral dos Santos

08h00 - Reunião de Oração - manhã
14h30 - Reunião de Oração - tarde
19h30 - Reunião de Oração - noite

Rua Coronel José Monteiro, 167 - Centro - CEP 12210-140.
www.icesjc.com.br - e-mail: icecentral@terra.com.br - Fone: (12) 3921-3971
Culto On Line – acesse www.canaluptv.com
Pastor: Valdemberg Rodrigues Viana – Cel.: (12) 9 8127-5927 Segunda a quinta – 9h às 17h30.
Pastor Auxiliar: Vinicius Ferreira – Cel.: (12)9 8199-8135 Terça a sexta – 9h às 18h.

